
1 

 

 ثكُ اهلل اٌؽمحٓ اٌؽزُُ
زبوٌىا رشىَٗ وِٓ مث فمع ، اٌجؼطأؾػح لع  صالذ أثى إمسبػًُ اٌشُص زبؾَفعٍُخ  زممٗ َجعو أْ االٔزشبؼ اٌػٌ

ويف ٘ػٖ املمبٌخ ثؼط  ،قؽ ثؽ٘بٍِ وأرجبػٗ قبمهىا يف ٘ػااٌشُص َبفعٍُخ ثؼط اٌفعالء وأْ املؤقف ، ٌىٓ صىؼرٗ
، ثً زعمهب ثئؼالقألِؤَعًا  مل أوٓوأٔين  ِىبٔخ وجريح يف لٍيب، –اهلل  وفمهّب –ُطني ٌٍشأْ  ِغ اٌؼٍُ، ػًٍ غٌه األِثٍخ

ٍِّ  واهلل املكزؼبْ. ؛ فٍٓ أرؽن اٌكؼخ إىل اٌعُك؛ فبحلك أزك أْ َزجغ،ةإىل أٌ زؿ مل وٌٓ أَٔز
"، .. عِبءثبٌ ٔؼجأ وحنٓ ِىت ِٕػ ٘زّىد، ٘زّىد إٌبـ.. " لبي اٌشُص زبؾَ أْاٌشُص َبقؽ  ػًاَظ: أواًل

 ٘ػا اٌىالَ ِكدً.، ولبي ثأْ اٌشُص حمّع ػجع املمصىظ يف زىاؼٖ ِغ األقزبغ ضبٌع ػجع اهللٔمٍٗ ػٕٗ 
 وضالصخ َ،1/6/2112 َىَيف  اإلثؽاشٍ وائً اإلػالٍِ ِغ ٌٗمبئ يف٘ػٖ اٌعػىي  أخبة اٌشُص زبؾَ ػًٍ :لٍذ

، ثشؽغ أْ ي أْ َػاعحتَعثً أ اٌزكدًُ، ٘ػا َػاع أْخُؿ أؼٍت وأ وأٔب اٌكُبق، ٘ػا يف اٌىالَ ٘ػا ألً مل أٔب" :والِٗ
 .وبِاًل"إٌمبل  َػاع

 فهً رىؽَ املشبَص ثئغاػخ ٘ػا اٌزكدًُ؟
اٌيت وبْ ِٓ أثؽؾ ٔزبئدهب: اٌزؿاَ  اجلعَؽ ثبٌػوؽ أْ ٘ػٖ املٕبلشخ وبٔذ ثشأْ املشبؼوخ يف أزعاس حمّع حمّىظ

 شُص زبؾَ َصؽ ػًٍ املشبؼوخ فُهب، يف اٌىلذ اٌػٌ اِزٕغ فُٗ اٌىثري.اٌؼكىؽٌ ثزسعَع ِىػع ٌزكٍُُ اٌكٍؽخ. ووبْ اٌ
 يف اٌٍُثٍ ، ولجٍهب ِغ اإلػالٍِ ػّؽو24/4/2112َٗ ِغ اإلػالٍِ ضريٌ ؼِعبْ يف يف ٌمبئػً اَظ: ثبًُٔب

 أٔب ِبيل وِبي اٌكٍفُني"." :اٌشُص زبؾَ لبي َ، أ11/3/2112ْ َىَ
أْ اٌكٍفُخ ِٕهح رؼؽف اجلّب٘ري أْ زؽصٍ ، ثمعؼ كبثٗ ٌٍكٍفُني ِٓ ػعِٗثبٔز ال َهّين رصؽَر اٌشُص زبؾَ :لٍذ

أْ ِىالف اٌشُص َبقؽ أو غريٖ ال دتثً إال ٔفكٗ وِٓ ، وملٕهح اٌكٍفٍوٌُكذ زؿة، وأٔٗ ال َىخع فؽظ وال وُبْ ميثً ا
 اؼرعب٘ب فمػ.

َمصع ؼمبب  قُبلٗ؛ ألْ اٌكبئً ِٓ زبؾَاٌشُص والَ أضؽج اٌشُص َبقؽ ْ إ :فُؤقفين أْ ألىي، أِب ػٓ ٘ػٖ إٌمؽخ
 ٌُسىُ ؛وبِاًل اٌمبؼا إىل مسبع احلىاؼ أظػى وأٔب ال ػاللخ ٌٗ هبُ، -فؼاًل  – واٌشُص زبؾَ !اٌكٍفُني احلؿثُني ِؽشسٍ

َ ظلخ اٌشُص َبقؽ يف إٌمً قف ػعوٌأل .- 13/3/2112َ َىَ، ؼِعبْ ضريٌ ػالٌٍِإل دمىٓ ثؽٔبِح – ثٕفكٗ
ؾَبؼح اٌفؽَك  ثشأْرىؼَزٗ! فعاًل ػٓ  -وصٍذ ٌؼشؽاد املىاظغ يف وزبة وازع  – يف وزجٗ زىتػعح ِؽاد، رىؽؼد 

 يف ٌمبء ػرب لٕبح اجلؿَؽح، واهلل املكزؼبْ. وِربؼاد ػعَ املشبؼوخ يف اٌثىؼح ،أمحع شفُك
ًِ اٌشُص ْأ 7/5/2112َ َىَ يف اهلل ػجع ضبٌع األقزبغ ِغ زىاؼٖ يف ػًاَظ: ثبٌثًب وبْ َفهُ لعُخ  بزبؾ

ىٓ فُٗ ٘ػا األِؽ، وثبٌزبيل اٌؼبؼفخ َ ملٗ اإلػالٍِ اٌزعؼج يف رؽجُك اٌشؽَؼخ ٌىٕٗ ال خيرب إٌبـ هبب، فطؽبث
 .املشبػؽ اٌزهبة إىل يأَظ اٌػٌ ٘ى اٌؼبؼفخ ٌغخ ػًٍ اٌٍؼت ْولبي: إ اٌزهجذ خعًا يف ٘ػا اٌجبة!

ىٌ واٌشجىخ اٌؼٕىجىرُخ حت، يف ضؽبثٗ اإلػالٍِ ٘ػا ػعح ِؽاد ٓثَُ اٌشُص زبؾَ ؛ ألْىالَ ثبؼًاٌو٘ػا : لٍذ
 ! أػظُ فبملصُجخ َؼٍُ ال وبْ وإْ ِصُجخ، فزٍه ٘ػا َؼٍُ وبْ إْ َبقؽاٌشُص وثجذ ٘ػا. اٌؼعَع ِٓ املمبؼغ اٌيت ُر

بؼفخ ٗ ٌؼت ػًٍ ػوإْ افزؽظٕب أٔوأكٍذ"؛  ثعائهب أِب والِٗ ػٓ اٌؼبؼفخ فُٕؽجك ػٍُٗ لىي اٌمبئً: "ؼِزين
أً٘ اٌؼٍُ اٌػَٓ ػًٍ ػبؼفخ  فهً ٌؼت أَعًبوإْ افزؽظٕبٖ، عوٖ؟ فهً ٌؼت ػًٍ ػبؼفخ إٌصبؼي اٌػَٓ أََاملكٍّني، 

  !أَ أهنُ ال َؼؽفىْ اٌىالغعوٖ؟ أََ
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 .ثٗ احملُػ اٌفؽَُك زبؾَاٌشُص  يف اٌكٍجُبد أضؽؽ أْ ػًاَظ :ؼاثؼًب
ػًٍ  ٍىَُِٗٗ زبؾَ أٔٗ ال َؼؽفهُ، أَ أٔاٌشُص ثٗ فمع أخبة ُػ أِب ػٓ اٌفؽَك احمل ٌٍصىاة، دبٔتُِ و٘ػا: لٍذ

 ِٓ خمزٍف اٌزُبؼاد. املطزصني ِٓ اوجرًي اػعًظ َكزشريٗ فعاًل ػًٍ أٔ !اٌزفبف إٌبـ زىٌٗ
ػجع املٕؼُ أثى اٌفزىذ ِغ أْ فؽَمٗ اٌؽئبقٍ وبْ اٌؽجُت َبقؽ وأرجبػٗ ثزأَُع اٌشُص أفٍُ َمُ  ،وػًٍ فؽض صسزٗ
 ِٓ مجبػخ اإلضىاْ ألٔٗ مل ٍَزؿَ ثمؽاؼ اٌشىؼي! -أو اقزمبي  –خمزٍؽًب، وأَعًب مت فصٍٗ 

 !املؼبظٌخ يف ؼلًّب مىاسِمَُ مل اٌصغريح واٌىُبٔبد األفؽاظ ْإلبي اٌشُص َبقؽ: : ضبِكًب
، وبْ شؼٍزهب ثؼط األفؽاظ ، وأزعاس حمّع حمّىظَٕبَؽ 25ثىؼح ألْ ؛ اٌىالغ ضالف -يف ظين  –٘ػا : لٍذ

اإلضىاْ يف أزعاس حمّع حمّىظ، ثً واألظاء اٌربملبين ِؼظُ أفؽاظ و ،بقؽشُص َاٌ َشبؼنمل واٌىُبٔبد اٌصغريح، و
 ٘ػٖ األَبَ. ٔؽي ٔزُدزٗٓ غٌه ػعظ وجري ِٓ املطزصني، و٘ب حنٓ ٌألزؿاة اٌىجريح وبْ ظوْ املكزىي وّب ثَُ

ًِ – 2112َ ِبَى 22 يف "املصؽَىْ" خؽَعح ِغ زىاؼٖ وِٕهب – ِؽاد ػعح ػًاَظ: قبظقًب  بأْ اٌشُص زبؾ
 .وازع ثُىَ رؽشسٗ لجً اجلُؿح فؽع يفِٓ مجبػخ اإلضىاْ  ِىزىثخ ثبقزمبٌخ رمعَ

 .٘ػٖ االقزمبٌخ ػعح ِؽاد ٔفًألْ اٌشُص زبؾَ  مبٌخ فُزىؽَ ثئظهبؼ٘ب؟أؼٍغ اٌشُص َبقؽ ػًٍ ٘ػٖ االقزً٘ : لٍذ
ٍُ أٔٗ وَؼثٗ أوثؽ ِٓ ِؽح، ضصىصًب وأٔٗ أٌزمً  ٓ ِٓ اٌشُص زبؾَػٍُهب، فهً وبْ ػكريًا ػٍُٗ أْ َزجَُ وإْ مل َؽٍغ

ُِ مل ثأٔٗ وقبئً رعاوٌزٗ اٌػٌ ٔفُٗ ػًٍ رؼٍُمه ِب" :وبٌزبيلثً وصُغخ اٌكؤاي وبٔذ ؛ ٘ػأفً  ًِب َٕز  مجبػخ إىل َى
ًِ اٌشُص ْإ :لبي 2112َإثؽًَ  24يف َىَ  ؼِعبْ ضريٌ اإلػالٍِ ِغ قبثك ٌمبء ويف ، ثً"املكٍّني؟ اإلضىاْ  بزبؾ

 !ُتومل جي ."وعٖ لبي ؼٍغ اإلضىاْ ِٓ حمعل" ٌٗ املػَغ فمبي اإلضىاْ، مجبػخ ِٓ احلمُمخ يف ٘ى
يف شهؽ  –املؽشع اٌكبثك ٌإلضىاْ  -األقزبغ ِهعٌ ػبوف ثؼط اإلضىاْ ٘ػٖ إٌمؽخ، ِٕهُ  بٌفؼً أثبؼثلٍذ: 

 أثى زبؾَ : "اٌشُصَ، زُّٕب قئً ػٓ ٘ػا، لبي2112 َىٌُى 3 يف اٌىؼٓ خؽَعح زىاؼٖ ِغيف ٌىٕٗ ! 2112إثؽًَ 
 وحنٓ َؽَع اٌػي املىبْ يف ٔفكٗ َعغ وظَٓ ضٍك صبزت اٌؽخً ٘ػا وِزُّؿ، خًٍُ وػبمل زجُت و٘ى ػظُُ أش إمسبػًُ

 :اٌىالَ. فمًُ ٌٗ٘ػا  َهّينال فمبي: ً٘ اقزمبي ثبٌفؼً؟ فمًُ ٌٗ: احلك".  صبزت و٘ى َشبء ِب َمىي ؤمعؼٖ، حنجٗ
 ".وثريًا َهّينال فمبي:   أٌُف ٘ػا لىٌىُ؟

أوثؽ ِٓ ِؽح، اإلػالَ  ظب٘ؽ٘ب غري ثبؼٕهب، ولع ؼوخهب  ظين ٘ػٖ إٌمؽخيف: لٍذفئْ لًُ: ِب أمهُخ ٘ػٖ إٌمؽخ؟ 
ًِ أْ رصعق مل اجلّب٘ري ِٓ زُّٕب ػٍّىا أْ اٌىثري :ازع٘ب  ٌٍٕبـ ىزىاَُ أْ واٌعرٗ، فأؼاظوا خٕكُخ لعُخ يف َىػة بزبؾ

  َىػة ِؽح أضؽي! أْ غؽَجًب فٍُف مث وِٓ اقزمبٌزٗ ِٓ مجبػخ اإلضىاْ، ٔفً زُّٕب غٌه لجً ِؽح أٔٗ وػة
 َزىؽَ ثجُبْ ٘عفٗ ِٓ ٘ػا اٌىالَ، ورىؽاؼٖ يف ٘ػا اٌزىلُذ. وٌؼٍٗٓ اٌظٓ ثبٌشُص َبقؽ، زِكب ُأ، أٌٔىٓ

ٌى رزجؼزُ وأِب  ٌؼً ٘ػٖ األِثٍخ وبفُخ يف رىظُر ِىلف اٌشُص َبقؽ ِٓ اٌشُص زبؾَ، وإال فبألِثٍخ ػعَعح، :وأضريًا
واهلل وال أظؼٌ أَٓ إزكبْ اٌظٓ، ، ؼؽَمخ اٌكُ يف اٌؼكًواملؤقف أْ ثؼعهُ َكزطعَ أرجبػٗ هلبٌىُ األِؽ، ثؼط والَ 

ووإٔٔب ، س وال زؽجفسِعأزمعُ٘ أو ِٓ ، ِٓ احلؿة ٕكسجنياملاٌكٍفُني ضصىصًب ثؼط أِب ِب لبٌىٖ ػٓ املكزؼبْ. 
، إٌصري ؤؼُ املىىل ٔؼُ ٘ى اٌؼظُُ، اٌؼٍٍ ثبهلل إال لىح وال زىي وال ،صٕب ِٓ اٌزؼصت املػ٘يب ٌٕأيت ثبٌزؼصت احلؿيبختٍَ

 .وصًٍ اهلل ػًٍ قُعٔب حمّع وآٌٗ وصسجٗ وقٍُ
 ibndawod@gmail.comػجع اهلل ثٓ ظاوظ 

http://www.facebook.com/ibndawod 
 .-شبء اهلل إْ  –ىالَ أٔشؽ ِٓ ضالٌٗ ثؼط املمبؼغ اٌزىثُمُخ هلػا اٌؼمبب و

mailto:ibndawod@gmail.com
http://www.facebook.com/ibndawod
http://www.facebook.com/ibndawod

